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  الدزض الظادض

 

همَّ صّلِ وطلم وبازن، على عبدن وزطىلً محمٍد، وعلى آله 
َّ
بظم هللا السحمن السحيم، الحمد هلل زب العاملين، الل

 .وصحابخه أجمعين، وعلى من جبعهم بئحظاٍن إلى ًىم الدًن

 .باب الخياز              

.. بظم هللا، الحمد هلل، وصلى هللا وطلم على زطٌى هللا، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد }

ن واملؼاهدًن وجميع املظلمين . فاللهم اغفس لنا ولؼيخنا وللحاضٍس

: كاٌ ابن كدامت زحمه هللا

. باب الخياز

البيعان بالخياز ما لم ًخفسكا بأبدانها، فئن جفسكا ولم ًترن أحدهما البيع، فلد وجب البيع، إال أن ٌؼترط الخياز لهما أو 

، فيىىهان على ػسطهما وإن طالذ املدة
ً
 معلىمت

ً
 {ألحدهما مدة

  ،
ً
ؼترغ فُه ؤن جيىن اإلادة مػلىمت  فال ًجىش اػتراغ الخُاز بئػالٍق مً غير جحدًد للمدة،هرا دُاز الؼسغ هما ذهسها، َو

د مً ذلً ولى ػالذ هما هى اإلارهب وهص غلُه اإلاؤلف هىا . غلى دالٍف بُنهم هل هي ثالثت ؤًاٍم هما هى الجمهىز، ؤم ؤٍش

 {إال أن ًلطعاه: كاٌ}             

 إال ؤن ًلؼػاه، طىاًء في دُاز اإلاجلع، ؤو في دُاز الؼسغ اهخهى غىدئٍر الخُاز وطلؽ .

وإن وجد أحدهما بم اػتراه عيًبا لم ًىن علمه فله زده أو أخر أزغ العيب، وما هظبه املبيع أو حصل فيه من هماٍء }

 {منفصٍل كبل علمه بالعيب فهى له ألن الخساج بالضمان، وإن جلفذ الظلعت أو عخم العبد، أو حعرز زده فله أزغ العيب

 ألهه ال ًمىً غىدئٍر الفسخ فلد هلىذ الظلػت التي جم الخػاكد غليها .

ن، بعد أن ًحلبها، إن زضيها » :وكاٌ النبي صلى هللا عليه وطلم} ال جصس إلابل والغنم، فمن  ابخاعها بعد ذلً فهى بخير النظٍس

 {«أمظىها، وإن  خطها زدها وصاًعا من جمسٍ 

 وهرا دُاز ماذا؟ دُاز الخدلِع، هما حػسطىا ؤًًظا في الدزض اإلااض ي .

ت حمس وجهها أو } ٍع ال ٌعلم جدليظه فله زده، هجاٍز
َّ
تها كبل حلبها فله زدها وال ش يء معها، وهرلً ول مدل فئن علم بخصٍس

د بها ثمنه  طىد ػعسها أو جعده أو زحى حبع املاء وأزطله عليها عند عسضها على املؼتري، وهرلً لى وصف املبيع بصفٍت ًٍص

ٌم، أو أن الطائس مصىث وهحىه
َّ
، والفهد صيىٌد، أو معل

ٌ
. فلم ًجدها فيه، هصناعٍت في العبد أو هخابٍت، أو أن الدابت همالجت

 
ً
ادة وحظها من السبب إن وان مسابحت  {ولى أخخره ببمن املبيع فصاد عليه زجع عليه بالٍص

  ،د بها ثمىه فلم ًجدها فُه، هرا هى الري ؤػسها إلُه مً ألاهىاع وهى دُاز الخلف في الصفت وهرا لى وصف اإلابُؼ بصفٍت ًٍص

 
ٌ
كد ذهسه اإلاؤلف هىا، ادخلفذ الصفت والصفت لها ؤثٌس في الثمً، مثل ما لى وصف هره الظلػت بإنها كاٌ الدابت همالحت

 ؤو هحى ذلً
ً

. والفهد صُىٌد ؤو مػلٌم، والؼائس مصىٌث، ؤي صىجه حمٌُل وله ؤثٌس في ثمىه، هما لى وان بلبال

  وجلىم بجهٍد ًلدز بىرا وهرا، ثم جبين ،
ٌ
 هره البلسة في الحساثت وؼُؼت

ً
وجبين ؤن هرا غير دكٍُم، وال ًخحلم فُه اإلالصىد، مثال

، وؤنها ال جلىم بهرا الجهد بل وال بىصفه
ٌ
، فػىدئٍر له دُاٌز ٌظمى دُاز الخلف في الصفت، وذلً بدفؼ الظسز ؤنها طػُفت

. غىه، وال طسز وال طساز
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  ظً فيها مً صفت هىثرة الحلُب وهحىه، وجبين ًُ وهرا ًلاض غلى اإلاصساة، ألن اإلاصساة آلان ؤثبذ الؼازع فيها الخُاز إلاا وان 

. دالفه، فيان الخُاز، فىرا هىا، ٌؼمل اإلاصساة وغيرها مً ول ما جذخلف فُه الصفت غما ذهس البائؼ مما له ؤثٌس في الثمً

 : كاٌ}               
ً
ادة، وحظها من السبب إن وان مسابحت  {ولى أخخره ببمن املبيع فصاد عليه زجع عليه بالٍص

 ،ًمػيٍن، فخبين ؤن هرا الثمً الري ددل اإلابُؼ فُه غلى البائؼ ؤكل مً ذل ًٍ  ًلٌى إن لى ؤدبره ؤن اإلابُؼ هرا بثم
ً

 ٌػني مثال

تها بػؼسة آالٍف وطإبُػها غلًُ بإحد غؼس ؤلًفا، واضح، طإزبح ؤلًفا، وجبين ؤهه اػتراها بثماهٍُت، مؼ ؤهه  هره الظلػت اػتًر

ولى ؤدبره بثمً اإلابُؼ فصاد غلُه زحؼ غلُه : ٌػلم آلان بالثمً، والظلػت ؤمامه والثمً ؤحد غؼس ؤلًفا اجفلىا غلُه، كاٌ

تها بػؼسة آالف، وهى لم ٌؼترها إال بما هى ؤكل مً ذلً، فئهه غىدئٍر ًسحؼ   اػتًر
ً

ادة، ؤي إذا وان شاد غلُه فلاٌ مثال بالٍص

ادة هما كسز اإلاؤلف هىا . غلُه بالٍص

 وهرا كد ذهب فُه بػع ؤهل الػلم إلى ؤن للمؼتري الخُاز، بين إمظاء البُؼ بالثمً الري اجفلا غلُه، وبين الفسخ .

ادة فلؽ، فلِع له غىدئٍر الحم  بِىما في الصىزة التي ؤػاز فيها اإلاؤلف إلى اإلاظإلت ما فُه فسٌخ، كاٌ زحؼ غلُه بالٍص

. بالفسخ

 ، كُاًطا غلى جللي السهبان، حُث له غىدئٍر ؤن ًفسخ، إذا جبين ؤن الثمً بذالفه، وهرا اللٌى الثاوي اإلالسز للفسخ كىيٌّ

للي به، فلما حاء إلى الظىق وحد ؤن الثمً ؤهثر مما باغه غلى هرا اإلاخللي له به، فله غىدئٍر ؤن ًفسخ
ُ
. بذالف ما ج

 : كاٌ                
ً
. وحظها من السبب إن وان مسابحت

  ،دون بها البُؼ بسؤض اإلااٌ وزبٌح مػلىٌم ٌػني بإن ٌػلم اإلاؼتري ؤن زؤض مالً في الظلػت هرا، وؤن اإلاسابحت غىد الفلهاء ًٍس

. زبحً فيها ملدازه هرا

  ،وإن بان ؤهه غلؽ غلى هفظه ،
ً
 ؤي الػىع، لى كاٌ جسي ؤها زؤض ما مػنى غلؽ غلى هفظه؟وحظها مً السبح إن وان مسابحت

د ؤن ؤبُػها غلًُ بسؤض مالي،   وغؼسون، كاٌوجبين ؤن زؤض ماله هم؟مالي بمائٍت، وؤٍز
ٌ
إن بان ؤهه غلؽ غلى :  مائخان ؤو مائت

، كاٌ ٌٍ ير اإلاؼتري بين زده، إما ؤن ًسد له الظلػت ألهه ما باغها غلى ؤطاض : هفظه ؤًًظا ما ًظُؼ حله، ألن ؤلاطالم دًً غد
ُ
د

ادة، فُلٌى در هره   ودمظين، ؤو ًسد له الٍص
ً
، صاز زؤض ماله مائت

ً
ؤنها ؤكل مً زؤض اإلااٌ، هى وان ًظً زؤض ماله مائت

 
ٌ
، وجبين ؤهه مائت

ٌ
دمظىن، ألن زؤض مالً مائت ودمظىن، وؤها ؤدرتها مىً بمائٍت، وؤهذ هىذ جظً ؤن زؤض مالً مائت

. ودمظىن، ولىً الظلػت ال وػُدها غلًُ، ألهً ؤزدث ؤن جبُػها بسؤض مالً، وهرا زؤض مالً

 {وإن بان أهه مؤجٌل ولم ًخخره بخأجيله فله الخياز بين زده وإمظاهه: كاٌ}               

  ذ به، لىىه اٌ، طإبُػها غلًُ بػؼسة آالف بم اػتًر تها بػؼسة آالف ٍز لى اػتري الظلػت مىه، وكاٌ لً الظلػت، ؤها اػتًر

صادٌق في ؤهه اػتراها بػؼسة آالٍف، إهما لم ًبين ؤهه اػتراها بػلد جلظٍُؽ، غؼسة آالف ٌظددها في ؤزبػت طىىاٍث، لى 

 ،
ً
ت

َّ
ا، وباغها حال

ً
 جلظُؼ

ً
  كاٌ لً ماذا هىا؟اػتراها هلًدا ًمىً ددلذ غلُه بثماهُت آالٍف، فهى اػتراها ؤحال

  إن بان ؤهه مؤحٌل، زؤض اإلااٌ هرا الري باع به مؤحٌل، فباغه بسؤض ماله ولم ًذبره ؤهه مؤحٌل، فما ًفىث الفله حم اإلاؼتري

إدر البائؼ طلػخه واإلاؼتري الثمً، وإما : حتى في هره الحالت، كاٌ فله الخُاز بين زده وإمظاهه، فئما ؤن ًسد غلُه الثمً، ٍو

. ؤن ًمظىه غلى ما اػتري به غىدئٍر 

 {وإن اخخلف البيعان في كدز البمن جحالفا، وليل واحد منهما الفسخ إال أن ًسض ى صاحبه: كاٌ}               

  ال جثبذ الثمً ألاكل الري ًرهسه ،
ٌ
كاٌ إن ادخلف البُػان ؤي البائؼ واإلاؼتري في كدز الثمً وال بِىت ألحٍد منهما، ما فُه بِىت

 ، ما الحىم هىا؟اإلاؼتري، وال الثمً ألاهثر الري ًدغُه البائؼ

 فئن زض ي اإلاؼتري جم الػلد ولصم، : كاٌ
ً

جحالفا، وليل واحٍد منهما الفسخ إال ؤن ًسض ى بما كاٌ به صاحبه، ًحلف البائؼ ؤوال

وإن لم ًسض حلف اإلاؼتري فئن زض ي البائؼ بحلف اإلاؼتري جم الػلد غلى هرا الثمً ألاكل الري ًرهسه اإلاؼتري، وإال 
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، فاللٌى كٌى زب الظلعت، أو »:  وألاصل في ذلً حدًث ابً مظػىدًخفاسخان
ٌ
إذا اخخلف املخباٌعان وليع بينهما بينت

. «ًدخازوان

  ًوؤدر مىه بػع الفلهاء ؤن اللٌى كٌى البائؼ مؼ ًمُىه، ألن الظلػت دسحذ مىه، وهى ؤغسف بها، وألاصل ؤنها ما جذسج غ

، ًٍ فاللٌى ما ًلٌى زب :  وهرا الحلُلت اللٌى كىيٌّ في هره الظلػت، كاٌملىه إال بػلمه وزطاه، وهرا ًيىن فُما ًرهس مً ثم

. الظلػت ؤو ًترادان، وهرا الؼاهد مً الحدًث وهى ثبىث الفسخ غىدئٍر فُما لى لم ًلبل اإلاؼتري بلٌى زب الظلػت

  فئن زض ي 
ً

فػىدئٍر ًثبذ الفسخ، وهرا ما ؤزاده اإلاؤلف مً ؤن اإلاخباٌػين، البائؼ واإلاؼتري هالهما ًحلف، ًحلف البائؼ ؤوال

. اإلاؼتري بلىله وإال حلف، فئن لم ًسض البائؼ بلىله وان غىدئٍر الفسخ

  حت التي غسطىاها في ؤهىاع الخُاز، الحظىا دُاز اإلاجلع، دُاز الؼسغ، دُاز الغبن، دُاز الخدلِع، دُاز لى دسحىا إلى الؼٍس

الغبن، والغبن مً   ما هى الري لم ًرهس؟الػُب، دُاز ادخالف اإلاخباٌػين، دُاز الخذبير بالثمً، دُاز الخلف في الصفاث،

صىزه جللي السهبان، والىجؽ، هرا مً الصىز، ألهه غبٌن فيزاد في كُمت الظلػت ما ال حظخحله، هرا الغبن الري ًيىن غىدئٍر 

هى لِع غًُبا، ولِع ؤًًظا جدلًِظا، ولِع هرلً مً دُاز الؼسغ مً باب ؤولى وال اإلاجلع وال وال، إهما ًثبذ بهرا الىىع مً 

ادة في الظلػت ؤو في ثمنها، وذلً ًيىن هما ذهسها بصىٍز منها الىجؽ، وهرا ًيىن مً ػسٍف ثالٍث، ؤو جللي السهبان ًيىن  الٍص

مً الصخص اللادم مً دازج اإلادًىت فُخللى كبل ؤن ٌػسف الظىق وثمىه، فِؼتري مىه بإكل مً اللُمت الحلُلُت، هرا 

غبٌن ألهه ددل غلُه هلٌص في الثمً، وهى ٌظخحم ؤهثر مً ذلً، فله غىدئٍر الخُاز وفي ول صىزٍة طىاًء وان الىجؽ ؤو جللي 

السهبان ؤو غيرها مً الصىز حاء ما ًثبذ حىم الخُاز فيها، فهى دُاٌز ثابٌذ غىد ؤهل الػلم؛ لسفؼ الظسز وألاصل في ذلً 

 .اللاغدة الؼسغُت الػظُمت ال طسز وال طساز، هما ؤدبر الىبي صلى هللا غلُه وطلم

 .باب الظلم              

باب الظلم : كاٌ زحمه هللا}

كدم زطٌى هللا صلى هللا عليه وطلم املدًنت وهم ٌظلفىن في البماز الظنت والظنخين، : عن ابن عباض زض ي هللا عنهما كاٌ

. «من أطلم في جمٍس فليظلم في هيٍل معلىٍم أو وشٍن معلىٍم إلى أجٍل معلىٍم » :فلاٌ

 
ً

، وجعل له أجال صح الظلم في ول ما ًنضبط بالصفت إذا ضبطه بها، وذهس كدزه بما ًلدز به من هيٍل أو وشٍن أو ذزٍع أو عّدٍ ٍو

ا واحًدا في 
ً
 في أوكاٍث معلىمٍت، وإن أطلم ثمن

ً
جىش الظلم في ش يٍء ًلبضه أجصاًء مخفسكت معلىًما، وأعطاه البمن كبل جفسكهما، ٍو

. ػييين لم ًجص ححى ًبين ثمن ول جنٍع 

ومن أطلم في ش يٍء لم ًصسفه إلى غيره، ولم ًجص له بيعه كبل كبضه، وال الحىالت به، وججىش إلاكالت فيه أو في بعضه ألنها 

 
ٌ
 {.فسخ

 كدم زطٌى هللا صلى هللا غلُه وطلم اإلادًىت وهم ٌظلفىن في الثماز : غً ابً غباض زض ي هللا غنهما كاٌ: كاٌ اإلاؤلف هىا

. مً ؤطلف في   يٍء فلِظلف في هٍُل مػلىٍم ؤو وشٍن مػلىٍم إلى ؤحٍل مػلىٍم : الظىت والظيخين، فلاٌ

 ساد بالظلف الخلدًم ساد به الدظلُم، والظلف لغت ؤهل الػساق، ٍو ، وول مً هرًً اللفظين الظلم هى لغت ؤهل الحجاش، ٍو

ٌٌّ غلى حلُلٍت مً حلائم الظلم ، فالظلم في الحلُلت ًساد به ما ذهسه الفلهاء مً ؤهه غلٌد غلى مىصىٍف في الرمت مؤحٌل دا

ًٍ ملبىٍض في مجلع الػلد . بثم

  ًيىن غلًدا غلى مىصىٍف ال غلى مػيٍن، إذ ًحسم الظلم غلى مػيٍن، ألهه ًخحلم مػه الغسز غىدئٍر، إذ الظلم في ألاصل مػدوٌم

 فئذا وان غلى مػيٍن فلسبما ًؤدي ذلً إلى الغسز، إذن البد ؤن ًيىن غلًدا غلى مىصىٍف، وهرا الىصف ًىفي غىد الخػاكد،

يىن لهرا ألاحل هما  ، ٍو
ً

، وإهما ًيىن مؤحال ٍ
ٌّ الجهالت هما طُإحي في الرمت مؤحل، ما ًيىن هرا الػلد غلى مىصىٍف حا

. طُإحي وكؼ في الثمً
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 ،ملبىٍض في مجلع الػلد ًٍ  وهرا ما والؼسغ فُه الظلم والظلف، الدظلُم والخلدًم، ؤن ًلدم الثمً في مجلع الػلد، بثم

. ًمىً ؤن ًلىدها إلى ػسوغ الظلم وؤزواهه

 فأما أزواهه فهي  :

 الصُغت، والػاكدان، واإلاحل .

، وجيىن بيل لفٍظ دٌ غليهافالصُغت (1 .  ًساد بها ؤلاًجاب واللبٌى

م إلُه:والػاكدان (2
َ
.  اإلاظِلم واإلاظل

.  اإلاظلم فُه وزؤض اإلااٌ:واإلاحل (3

 هخصىز هرا هما ًلي هُف هخصىز هرا؟: 

 ،
ٌ
الػاكدان اإلاظلم واإلاظلم إلُه، هإدر الصىزة، ألاخ طمير، هفترض ؤن غىدن جمٌس جبُؼ وحؼتري في الخمس، غىدن مصزغت

فاإلاىطم لِع آلان، بػد طخت ؤػهٍس ؤو ؤهثر مً ذلً، فأحي ؤها إلًُ وؤكٌى لً ؤها طإػتري مىً مائخا هُلى مً الخمس، وؤذهس 

دفؼ غىه الجهالت، وهخفم غلى وشهه الري هى الىُل، فإكٌى لً  ، وصفه هرا وهرا، بما ًسفؼ ٍو لً هىٌع هرا الخمس، هىٌع طىسيٌّ

اٌ  غؼسة آالف ٍز
ً

ًٍ مثال د مىً مائت هُلى، بثم . ؤٍز

، ًيىن هرا اإلاىغد في الػادة 
ً

 طبػت ؤػهٍس ؤو طخت ؤػهٍس، في زحب ؤو ػػبان، هخفم غلى اإلاىغد في زحب مثال
ً

وذلً بػد مثال

. الخمس مىحىٌد فُه، وال ؤلصمً ؤها بمصزغٍت مػُىٍت، مً مصزغت هرا دون غيرها، ؤلصمً ؤها بىصف هرا الخمس

ا آلان الػؼسة آالف، والخمس هرا اإلاىصىف، واإلاخفم غلى ثمىه وؤحله، هى ما ًمىً ؤن وظمُه اإلاظلم فُه، 
ً
ؤغؼًُ مبلغ

فػىدها زؤض اإلااٌ، اإلابلغ الري ؤغؼُخً، اإلاظىد فُه الخمس، ؤها مظلم ولِع اإلاساد باإلاظلم هىا ما ًلابل اإلاؤمً ؤو غير اإلاؤمً، 

مىً  م واضًحا، ٍو
َ
ل م، ؤهذ مظلٌم إلًُ، فيان غىدئٍر اإلاساد مً غلد الظَّ

َ
ل م، فاغٌل لػلد الظَّ

َ
ل مظلم ٌػني مجٍس لػلد الظَّ

م البد له مً ػسوٍغ، ؤػاز إليها حدًث ابً غباض اإلاخلدم في حملٍت، وثمَّ ػسوغ ؤدسي دلذ غليها 
َ
ل غىدئٍر ؤن هلٌى بإن الظَّ

 .«من أطلف فلُيظلف في هيٍل معلىٍم، ووشٍن معلىٍم، إلى أجٍل معلىٍم »ألادلت واللىاغد الؼسغُت 

  
ً

م ؤلاطالف هىا الخلدًم، جلدًم الثمً، ؤن ًيىن مػلىًما اإلاظلم فُه كدًزا وؤحال
َ
ل ، وبهرا هما ذهسها ًخحلم اإلالصىد مً الظَّ

م وبين البيع املعدومغىد ؤلاػالق، وهىا ًمىً ؤن وؼير إلى كظُت 
َ
ل   .الفسق بين الظَّ

 ؤن بُؼ اإلاػدوم اإلاىهي غىه، هى ول مػدوٍم مجهٌى الىحىد في اإلاظخلبل، ؤما ما ال ًيىن مجهٌى الىحىد، : الفسق السئِس ي بُنهما

ػت لم جإث باإلاىؼ مً بُؼ بل مػلىم الىحىد في اإلاظخلبل، فال ًيىن غىدئٍر مً اإلامىىع ، ولرلً ًمىً ؤن هلٌى ؤن الؼَس

ا في الرمت، 
ً
اإلاػدوم، وإهما ؤجذ مً الىهي غً بُؼ الغسز، والغسز ًخحلم مؼ بُؼ اإلاػين إذا وان مػدوًما، ؤما إذا وان مىصىف

فئن هرا ال ًخحلم مػه غسز، إذا ما وحدث الخمس في هره اإلاصزغت، ججده في اإلاصزغت ألادسي، إذا ما وحدجه غىد فالٍن، ججده 

م في حائٍؽ مػيٍن؛ ألن اإلاظلم هىا فُه مجهٌى الىحىد - صلى هللا غلُه وطلم-غىد فالٍن، ولرلً الىبي 
َ
ل مىؼ مً ؤن ًيىن الظَّ

م في ثمس البلد وله، مً غير جلٍُد بحائٍؽ؛ ألن اإلاظلم فُه هىا محلم الىحىد بحظب الػادة
َ
ل . في اإلاظخلبل، وؤحاش الظَّ

م            
َ
ل . ػسوط الظَّ

 { شازع الرزة، فرهب إلى واحٍد، وؤدر 
ً

 هى وان ًحخاج إلى مبلغ ليي ٌظخىمل به الصزاغت، مثال
ً

م هرا اإلاصازع مثال
َ
ل  لى في الظَّ

ً
مثال

ا ليي إذا شزع وحصد الرزة، مىه ٌػؼي الجراذ لهرا الري كدم له اإلابلغ، فهل فُه   يء في هرا؟
ً
. {مىه مبلغ

  ًم، ؤن ؤهل اإلاصازع ما ًيىن غىده هلىٌد الطخصالح مصازغهم، ولخىمُل ما جحخاج إلُه مً جثميٍر، فُإجىن إلا
َ
ل هرا ألاصل في الظَّ

لىلىن   بلدز هرا غىد الجراذ، ما هى آلان، ٌػني غىد ؤوان هرا الخمس، ؤو : لدًه اإلااٌ، مً ججاٍز وغيرهم، ٍو
ً

هبُػىم محصىال

 اإلاؼتري ٌظخفُد ماذا ٌظخفُد؟الثمس، وذلً بػد مدٍة مً الصمً، فهىا ٌظخفُد آلان اإلابلغ الري ؤدره ملدًما، ػُب واإلاؼتري 

م ؤن ثمً هرا الخمس طُيىن ؤكل، الخمس ؤو البؼاػع، ؤو غيرها مً ألاهىاع، ؤحُاًها جيىن طلًػا، لِظذ مصزوغاٍث، 
َ
ل فلِع الظَّ

م
َ
ل . ملصىًزا غلى اإلاصزوغاث غلى الساجح، ولرلً ًلاٌ إهه لى واهذ الصىزة بهرا الىحى الري جرهس، فهي صىزة الظَّ
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م في ول ما ًنضبط بصفت، إذا ضبطه بها}              
َ
ل  .{ًصح الظَّ

  ،ًؤو هحى ذل ، م بيل ما ًىظبؽ بالصفت إذا طبؼه بها، وذهس كدزه بما ًلدز به، مً هٍُل، ؤو وشٍن، ؤو ذزٍع، ؤو غّدٍ
َ
ل ًصح الظَّ

 مػلىًما، وؤغؼاه كبل الخفسق 
ً
. ، وهره هي الؼسوغ هما ذهسهاوحػل له ؤحال

؛ (1
ً

، فما ًجىش ؤن ًيىن حاال
ً

، ؤن ًيىن مؤحال
ً

م هما ذهسها ًلىم غلى حعجُل الؼسوغ فيها وىن اإلاظلم فُه مؤحال
َ
ل  ألن الظَّ

، ولم ًىً َطلًما، ولم ًخحلم فُه اإلالصىد، والبد مً ؤحل   صاز بُؼ حلٌى
ً

الثمً، وجإحُل اإلاثمً، ولرلً لى وان حاال

م الحاٌ-زحمهم هللا حمًُػا-إال الؼافعي ًيىن له وكؼ في الثمً، هرا غىد حمهىز ؤهل الػلم، 
َ
ل ، ، فلد كاٌ بجىاش الظَّ

م ًجىش في اإلاؤحل، فهى في الحاٌ ؤحىش، وهره مً الػبازاث الجمُلت، التي ذهسها الؼافعي، : وكاٌ
َ
ل ومً ؤًًظا إن وان الظَّ

وىن هرا ألاحل مػلىًما، ومحدًدا مً الؼسفين، فال ًجىش ؤن ًيىن غلى ألاحل مؼلًلا، ؤو متردًدا، بل البد ؤن : الؼسوغ

 فما ًيىن ؤن ًيىن دًًىا في الرمت، ٌػني اإلاظلم فُه، البظاغت، البد ؤن ًيىن دًًىا في الرمت، ًيىن مػلىًما مً الؼسفين،

م، 
َ
ل مػًُىا ألحل الظمان؛ ألهه إذا وان مػًُىا وهلً، جسجب غلُه الغسز، الري ؤزدها ؤن ال هلؼ فُه في مثل صىزة الظَّ

الطُما وؤهه ال ًيىن مىحىًدا غىد الػلد، ؤما إذا وان دًًىا في الرمت، فئهه ًلصمه جحصُله، إن لم ًىً مً هىا وان مً 

. هىان

: صلى هللا غلُه وطلم- وكد كاٌ الىبي البد مً ذهس حيع اإلاظلم فُه، وهىغه، وصفاجه اإلاميزة له؛ ألن هرا ًسفؼ الجهالت، (2

م«من أطلف فلُيظلف في هيٍل معلىٍم، ووشٍن معلىٍم »
َ
ل رهس الصفاث التي ًخإثس فيها ثمً هرا الظَّ

ُ
.  فالبد مً ؤن ج

مً : ، فهىان ؤػُاٌء ًمىً ؤن جىظبؽ بالصفت، كالىاؤًًظا وىهه مما ًمىً اهظباغ صفاجه، بىٍُل ؤو وشٍن، ؤو ذزٍع، ؤو غّدٍ  (3

 وهحى مما ًصزع: ألاػُاء التي ًمىً ؤن جىظبؽ بالصفت
ً

. اإلاىُالث، واإلاىشوهاث، واإلاصزوغاث، مثل اللماغ مثال

ظبؽ،
ُ
م؛ ألهه ال ًمىً ؤن ج

َ
ل  ؤما ما ًيىن مً كالىا اإلاصىىغاث، مثل ألاواوي، والجىاهس الثمُىت، فهره ال ًجسي فيها الظَّ

، جيىن هره ألازكام غبر ألاحهصة 
ٌ
 ألاواوي، هرا الىالم في اللدًم، ؤما آلان فاألواوي لها ؤزكاٌم دكُلت

ً
والحلُلت ؤن مثال

ًٍ إلى  م فيها، فاهظباغ الصفت ًذخلف مً شم
َ
ل  هرا اإلاصىىع، فُمىً غىدئٍر إحساء الظَّ

ٌ
الحاطىبُت، التي ًدبين فيها دكت

ٌٍ آلدس، واللصد فُه هما ذهسها اهخفاء الغسز، ؤو الجهالت، ؤو غدم مػسفت حلُلت هرا الش يء، فمتى وان  آدس، مً حا

م
َ
ل ؼسع فُه الظَّ ٌُ  ؤو مىشوًها ؤو مرزوًغا، ؤو لم ًىً، فئهه غىدئٍر ًجىش ؤو 

ً
. هرا واضًحا دكًُلا طىاًء وان مىُال

 بىُله، ؤو مىشوًها بىشهه، ؤو غير ذلً، بما ال ًذخلف مػه حجمه،  (4
ً
مػسفت كدز اإلاظلم فُه بمػُازه الؼسعي، إن وان مىُال

خفاوث كدزه . ٍو

 مػلىًما في مجلع الػلد، (5
ً
ألهه إذا لم ًلبع الثمً في مجلع الػلد،  فما ًيىن هىان جإدس؛ ؤن ًلبع الثمً وامال

لبع باإلاؤدس هرلً، ًُ  فُيىن دلى غً ثمً ًترجب غلُه ؤن ًيىن مً بُؼ اليالئ باليالئ، وهى اإلاؤدس دًًىا، الري لم 

اإلاثمً؛ ألن اإلاثمً وهى الظلػت طىاًء واهذ جمًسا ؤو غيرها، إن لم ًخم كبظها إال بػد ألاحل اإلاخفم غلُه، فُبلى الثمً، 

. البد غىدئٍر ؤن ال ًذلى الػلد مً ؤحد الػىطين، فىلصم غىدئٍر اإلاخػاكد طلًما بإن ٌعجل الثمً

 واللٌى بإن الػلد باػٌل وله، كٌى الجمهىز؛ ألن فإهل الػلم ادخلفىا غلى كىلين، لى ؤحل بػع الثمً وجسن بػظه؟

اٌ، ودفؼ دمظت آالف آلان،  الصفلت ال جخفسق، لى ؤن الصخص غلى طبُل اإلاثاٌ اػتري جمًسا بلُمت غؼسة آالف ٍز

بإن الثمً ؤو الػلد ًصح في ما ًلابل الثمً، ًصف في هصف هره : وله وحهٌ : الػلد وله غير صحٍُح، وكُل: كالىا

م ؤو اإلاظلم فُه مما ٌغلب 
َ
ل بؼل في ما ال ثمً ملدٌم في غلده، وىن الظَّ الىمُت، التي جلابل الخمظت آالف اإلادفىغت، ٍو

 ؤن ؤحله غىد اػخداد الحس، 
ٌ

 ال ٌظلم في جمٍس، وألاحل في الؼخاء، الخمس مػسوف
ً

وحىده غىد حلٌى ألاحل، ٌػني مثال

ولرلً البد ؤن ًيىن مما ٌغلب غلى الظً وحىده غىد حلٌى ألاحل، فئذا لم ًىً هرلً، وان غىدئٍر مً كبُل الغسز؛ 

ألهه ؤطلم في ما ال ٌغلب غلى الظً وحىده، وؤلحم غىدئٍر الظسز بهرا اإلاؼتري في مثل هره الحالت، دفؼ الثمً، ثم إذا 

م، ومظلٌم فُه
َ
ل ، ؤو ال ًجد جلً الفاههت اإلاخفم غليها، ؤو ال ًجد غير ذلً مما هى محل الظَّ

ً
. حاء ألاحل، ال ًجد جمًسا مثال
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 ،م، ًىظاف إليها ػسوغ البُؼ ولها
َ
ل  فهره مً الؼسوغ ؤلاطافُت التي جسجبؽ هره الؼسوغ الحلُلت ألاطاطُت في غلد الظَّ

م؛ ألهه هىٌع : بالػلد هرا، ؤما ػسوغ البُؼ
َ
ل الػلم، اللدزة غلى الدظلُم، التراض ي، غير ذلً مً ػسوٍغ، فهي جصدق غلى الظَّ

له وفظسه ابً غباض، مثل كىله حػالى، ؤو هى كىله حػالى م مً هخاب هللا هما ؤوَّ
َ
ل ا : مً ؤهىاع البُؼ، ولرلً وان دلُل الظَّ ًَ ﴿

ُخُبىُه﴾
ْ
اه

َ
ى ف َظمًّ َحٍل مُّ

َ
ى ؤ

َ
ًٍ ِإل

ًْ يُخم ِبَد ًَ َدا
َ
ا ج

َ
ًَ آَمُىىا ِإذ ِرً

َّ
َها ال يُّ

َ
م؛ ألهه [282: البلسة] ؤ

َ
ل م، ؤو غلد الظَّ

َ
ل ، فهرا ًصدق غلى بُؼ الظَّ

  فالبيع إما أنبُؼ ؤحل، 

، وهى ألاصل،ًىىن فيه البمن واملبمن حالْين، (1   ٌػني ؤبُػً، وحػؼُني الثمً، هرا بُؼ الحلٌى

 فهرا البُؼ بُؼ مؤحٍل، ؤو بُؼ ؤحٍل، وهى مً بُؼ اليالئ باليالئ، الطُما إن وان في  أو ًىىن البمن واملبمن مؤجلين، (2

 الرمت، 

 فئن وان الثمً هى اإلالدم، واإلاثمً هى اإلاؤدس، ووان ذلً غلى صفت أن ًىىن أحدهما ملدًما أو حاضًسا وآلاخس مؤخًسا، (3

م مؤدًسا، واإلاثمً ملدًما، 
َ
ل م، ٌػني مىصىف في الرمت إلى آدسه، فئهه ًيىن طلًما، ؤما إن وان الػىع، بإن وان الظَّ

َ
ل الظَّ

، لىً الثمً 
ٌ
فهرا هىٌع مً بُؼ ألاحل، وهى مىؼبٌم غلى ما ٌظمى آلان ببُؼ الخلظُؽ، فاإلاثمً هى الظلػت ملبىطت

 .مؤحٌل، فغالًبا هرا ًيىن في البُؼ اإلاىجم، وهى اإلالظؽ

 في الىكذ هفظه، وهى بُؼ اليالئ باليالئ؛ ًٍ ًٍ ومثم ، إال ما دال فُه البُؼ غً ثم
ٌ
 ألهه ًذلى مً وهره البُىع ولها مؼسوغت

مىفػٍت ليل مً اإلاخػاكدًً، ًذلى مً اإلاىفػت، ولرلً فاألصل غىدئٍر مىؼ مثل هرا البُؼ، وإلاا ًيؼإ ؤًًظا غً هرا البُؼ مً 

، الطُما غىد ما ٌظمى بالظمان وهحىه ٌٍ .  إػيا

  زحمه هللا حػالى-إذا ؤزدها ؤن هؼبم هرا غلى ما ذهسه اإلاؤلف - ٌ م في   يء ًلبظه ؤحصاًء : فُمىىىا ؤن هلسؤ فىلى
َ
ل جىش الظَّ ٍو

، وكاٌ ٌٍ ا ، في ؤوكاٍث مػلىمٍت، ٌػني لى ؤهه ذهب إلى دباٍش، ودفؼ له مائت ٍز
ً
هره غً ػساء الخبز إلادة ػهٍس، ول ًىٍم : مخفسكت

ا ٌؼتري  ًُ االٍث، ًىم ملداًزا مػًُىا، إذا كظمذ اإلابلغ مائت ودمظين ليي ًيىن في اللظمت ؤوضح، فظُيىن ول ًىم دمع ٍز

ؼبهه وإن ادخلف  االٍث، فِظلم، وإن لم ًلبع الظلػت في وكٍذ واحٍد، وإهما كبظها في غلى ؤحصاٍء مخفسكٍت، َو دبز بذمع ٍز

 ما ٌظمى ببُؼ الاطخجساز، ؤو بُػت ؤهل اإلادًىت، هره الخػاكد فيها ال ًيىن بخلدًٍم وامٍل الثمً، لىً هىان اجفاٌق، 
ً

غىه كلُال

االٍث، وآدر مىً ما ًلابلها مً الخبز، فهرا الىىع وإن لم  االٍث، فيل ًىٍم آحي وؤدفؼ دمع ٍز ا ؤها طإػتري مىً بذمع ٍز ًُ ًىم

م مً ول وحٍه، ألهه ما فُه جلدًٌم وامٌل للثمً، لىً فُه اجفاٌق ؤحاشه بػع الفلهاء، ومىػه آدسون، 
َ
ل ًىً غلى صفت الظَّ

م فُه مً ول وحٍه، لػدم جلدًم الثمً هما ذهسها
َ
ل . وذلً لػدم اهؼباق صفت الظَّ

ا واحًدا في ػييين،: كاٌ              
ً
 وإن أطلم ثمن

  ن ثمً ول  في جمٍس، وفي ػػيٍر، وما بيَّ
ً

 فئهه والحالت هره ًيىن غىدئٍر مً كبُل الادخالف في اإلاظلم فُه، ٌػني لى ؤهه ؤطلم مثال

ألهه ال ًؤمً ؤن ًيىن هىان فسٌخ ليل مً هرًً الثمىين، :  كالىاإلااذا؟لم ًجص، حتى ًبين ثمً ول حيٍع، : منهما، كاٌ لً

فلما لم ًؤمً ذلً، لم ًجص غىدئٍر ؤن ًبُؼ مً غير بُان لثمً ول منهما، وهره اإلاظإلت مً اإلاظائل اإلاهمت، التي البد مً 

م، ٌػني ؤن حػسف هىع ول حيٍع؛ ألن مػسفت هىع ول حيٍع، ًترجب غلُه غىد 
َ
ل ػلم في الظَّ ٌُ البُان فيها، وهي مً دكائم ما 

. الفسخ، ادخالف اللُمت في ول منهما

 ،في جمس، حػاكدث مػً غلى هرا، ثم إلاا حاء ألاحل، ما وان الخمس ومً ؤطلف في   يٍء لم ًصسفه إلى غيره 
ً

 لى ؤطلفذ مثال

م : مىحىًدا، فما الحىم غىدئٍر؟ كاٌ
َ
ل حلم له ما وان مً اجفاق غلى الظَّ ال ًجىش ؤن ًصسفه إلى غيره، بل غلُه ؤن ًىفس ٍو

ظخدلىن غلى ذلً بالحدًث  ،«من أطلف في ش يٍء، فال ًصسفه إلى غيره»: غىدئٍر، فُيخظس، وهرا كٌى حمهىز ؤهل الػلم، َو

، ولرلً حاء في حدًث 
ٌ
ادة ، ولرلً ذهب اإلاالىُت إلى الجىاش، بؼسغ ؤال ًيىن هىان ٍش

ٌ
والحدًث غىد ؤبي داود، وفُه طػف

:  ابً غباض، ؤهه كاٌ

 « ْسَبْب
َ
ِ ، َوال ج

َ
ل

ْ
ه
َ
ُه َعَسًضا ِبأ

ْ
 ِمن

ْ
ر

ُ
خ

َ
َعاًما، ف

َ
ِجْد ط

َ
ْم ج

َ
ل
َ
َجُل، ف

َ
َحلَّ  

َ
َعاٍم ف

َ
 ِفي ط

َ
ذ

ْ
ف

َ
ْطل

َ
ا أ

َ
ْسَبْب » ما جيىن كُمخه ؤهثر «ِإذ

َ
َوال ج

ْيِن 
َ
ج ْيِه َمسَّ

َ
ظمً، وكد ههى الىبي  «َعل ًُ ظمً- صلى هللا غلُه وطلم-؛ ألن هرا طُيىن غىدئٍر مً زبح ما لم  ًُ  .غً زبح ما لم 
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 من أطلف في ش يء، ولم ًجص له بيعه كبل كبضه،: كاٌ املؤلف              

  ،ٌػني الخمس الري اجفلذ مػً غلى ؤن جىفسه لي غىد ٌػني ومً ؤطلف في   يٍء، فئهه ال ًجىش له ؤن ًبُػه كبل ؤن ًلبظه 

يىن مً بُؼ اإلابُؼ كبل كبظه، ومً السبح كبل ؤن ؤطمً، وكد  الجراذ، ما ًجىش لي ؤبُػه ؤها آلان؛ ألوي ًجب ؤن ؤكبظه، ٍو

ظمً، ؤها ما ؤطمً آلان، لى هلً الخمس غىده هرا ما ؤطمىه، ألوي ما - صلى هللا غلُه وطلم-ههى الىبي  ًُ غً زبح ما لم 

كبظخه، فىُف ؤزبح ػًِئا، والظمان غلى غيري، فهرا مىهيٌّ غىه؛ ألن الخساج بالظمان، الخساج بالظمان، ٌػني مً وان له 

السبح فػلُه الظمان، وآلان هما ذهسث باليظبت للصخص اإلاؼتري في الحلُلت لم ًلبع، فال ًيىن غىدئٍر طامًىا، وغلُه فال 

. ًجىش له ؤن ًسبح فُبُؼ في هره الصىزة

 وال الحىالت به، : كاٌ              

  ٌهفترض ؤهه ًلازب ؤو ٌػاد 
ً

اٌ، لى وان الدًً مثال ً هرا غؼسة آالف ٍز ًْ ًٍ مً الدًىن، وهفترض ؤن كُمت الد
ًْ لى وان غليَّ د

 مائت هُلى ًؼالبني بها شخٌص آدس، كد دفؼ لي ثمنها، ولم 
ً

هره اإلاائت هُلى مً الخمس، فما ؤحُل ؤها بهرا الدًً إذا وان مثال

م غلى جلً 
َ
ل ًىفني إًاها ما ؤحُله غلى الصخص الري كد ؤطلف في هره اإلاائت هُلى معي ؤًًظا، شخٌص آدس وكؼ غلد الظَّ

، وكد كالىا إن هرا الدًً غير اإلاظخلس هما ؤهه كد ًؤدي  ًٍ مظخلّسٍ
ًْ الثمس، وذلً ألن الحىالت هىا بُؼ، والبُؼ ال ًصح إال غلى د

ً الري غلي لِع مً حيع الخمس، فإحُل هرا السحل بهرا  ًْ  جيىن ؤو ًيىن الد
ً

إلى ؤدر   يٍء مً غير حيظه، ألهه زبما مثال

م إلى غيره هما جلدم في الحدًث، وإن وان فُه 
َ
ل هي فُه غً صسف الظَّ

ُ
الدًً غلى الخمس، فُذخلف الجيع غىدئٍر، وهرا كد ه

 إلى حىاش ،«من أحيل على مليٍء فليدبع»: الظػف اإلاؼاز إلُه، وكد ذهب بػع ؤهل الػلم بىاًء غلى هرا الحدًث، ولػمىم

. ذلً، وهرا اللٌى كىيٌّ 

 وججىش إلاكالت فيه، أو في بعضه؛ : كاٌ املؤلف              

  م، فإفسخ ؤها الػلد، وجسد لي اإلابلغ الري ؤدرث، ؤو ؤفسخ في بػظه، فإما في
َ
ل ألنها فسٌخ، فُجىش ؤن ًلُل، ؤن ًفسخ في الظَّ

 حػُد 
ً

الفسخ فُه وله فلد اجفلىا غلُه، وؤما الفسخ في بػظه، فلد ادخلفىا، وألاكسب ؤًًظا الجىاش، فُجىش هصف الخمس مثال

لي هصف اإلابلغ، وؤطلؽ غىً الىصف اإلاخبلي مما ال حظخؼُؼ ؤن جىفُه، وذلً ألن ما ثبذ فُه الفسخ في اليل، حاش في 

. البػع

 

 

 .وصلى هللا على هبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأجباعه، وطلم حظليًما هبيًرا إلى ًىم الدًن

 

 


